၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ြပည်ေောင်စု၏အခွန်အေောေ်ဥပေေ
(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၈ ။)
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်ဵ ၁၅

ရက်

(၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂

ရက်)

ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်၊ စတင်အေျုဵသေ်
ိ
ေရာေ်သညဴ်ေန့ရေ်နှင်ဴ အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချေ်
၁။

(က)

ဤဥပေဒကို ၂၀၂၀ ြပညဴ ်န ှစ် ၊ ြပည် ေ ထာင်စ ု ၏ အခွန် အေကာက် ဥပေဒဟု ေခ္ဒတွင ်
ေစရမည်။

(ခ)

ဤဥပေဒ

၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ စတင်အကျုဵသက်
ိ
ေရာက်

ေစရမည်။
၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်

ေစရမည် (က)

အခွန်အေောေ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရက ြပည်ေထာင်စုအတွက်
ေကာက်ခဳသညဴ် အခွန်၊ အေကာက်ခွန်၊ အခ၊ လိုင်စင်ေ ကဵ၊ ပါမစ်ေ ကဵနှငဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွ
မျာဵကို ဆိုသည်။

( ခ ) ဥပေေ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရက ြပည်ေထာင်စုအတွက် ေကာက်ခဳသညဴ်
အခွန်အေကာက်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ထုတ်ြပန်ထာဵသညဴ် ဥပေဒမျာဵကို ဆိုသည်။
( ဂ ) သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီဵဌာန ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရက ြပည်ေထာင်စုအတွက်
ေကာက်ခဳေသာ အခွန်အေကာက်မျာဵကို တာဝန်ယူေကာက်ခဳသညဴ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ
ဝန်ကကီဵဌာနမျာဵနှငဴ် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီတို္ဓကို ဆိုသည်။
(ဃ)

ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵဆိုင်ရာဥပေေ ဆိုသည်မှာ နှစ်အလိုက်ထုတ်ြပန်သညဴ် ြပည်ေထာင်စု၏
ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵဆိုင်ရာဥပေဒနှငဴ် ေနာက်ထပ်ဘဏ္ဍာေငွခွဲေဝသုဳဵစွဲေရဵဥပေဒတို္ဓကုိ
ဆိုသည်။

( င ) အခွန်နှုန်ဵ ဆိုသည်မှာ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရက ြပည်ေထာင်စုအတွက် ေကာက်ခဳသညဴ်
အခွန်အေကာက်မျာဵကို ေကာက်ခဳရန်သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အခွန်အေကာက်နငန်ဵမျာဵကို
ဆိုသည်။

2
အခန်ဵ (၂)
ေောေ်ခဳရန် အခွန်လျာောဵချေ်
၃။
(၁)
။
အခန်ဵ (၃)
အခွန်နှုန်ဵမျာဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵနှင်ဴ အစီရင်ခဳြခင်ဵ
၄။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒပါ အခွန်အေကာက်အမျုဵအစာဵမျာဵနှ
ိ
ငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍

ေကာက်ခဳရန် အခွန်လျာထာဵချက်မျာဵကို ဤဥပေဒပါအခွန်နငန်ဵမျာဵြဖငဴ် ေကာက်ခဳရမည်။
၅။

ြပည် ေထာင်စ ု အစိ ုဵ ရအဖွဲ ့ သည် ဤဥပေဒပါ အခွန် အေကာက် နငန ်ဵ မျာဵကို ြပင် ဆင်ြခင်ဵ ၊

ြဖညဴ်စွက်ြခင်ဵ၊ အစာဵထိုဵြခင်ဵေဆာင်ရွက်လိုလျှင် ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်တွင် ေဆွဵေနွဵဆုဳဵြဖတ်
နိုငေ
် ရဵအတွက် တင်သွင်ဵရမည်။
၆။

(က)

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒ၏ဇယာဵ (၁) ပါ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်
မျာဵ ေကာက်ခဳရန် မူလလျာထာဵချက်အေပ္ဒ ေကာက်ခဳရရှိမငအေြခအေနကို သုဳဵလပတ်
အလိုက် ရသုဳဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵ ဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ေပဵပို္ဓရမည်။

( ခ ) ရသုဳဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵဦဵစီဵဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵက ေပဵပို္ဓလာသညဴ်
အခွန်အေကာက် ေကာက်ခဳရရှိမငစာရင်ဵမျာဵကိုစုစည်ဵ၍ သုဳဵသပ်ချက်ြဖငဴ် သုဳဵလပတ်
အလိ ုက ် ြပည်ေ ထာင် စု အစိုဵ ရ စီမဳ ကိ န်ဵ ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵဌာနမှတစ်ဆငဴ်
ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သို္ဓ အစီရင်ခဳတင်ြပရမည်။
၇။

(၁)
။
အခန်ဵ (၄)
သေ်ဆိုငရ
် ာဝန်ကေီဵဌာန၏ တာဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွင်ဴ

၈။

သက်ဆိုငရ
် ာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒ၏ ဇယာဵ (၁) ပါ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်

မျာဵ ေကာက်ခဳရန် မူလလျာထာဵချက် ကို ေကာက်ခဳရရှိေရဵအတွက် တာဝန်ခဳ စီမဳကကီဵ ကပ်ရမည်။
၉။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနသည် ဤဥပေဒပါ အထူဵကုန်စည်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်၊ ဝင်ေငွခွန်နှင်ဴ

ရတနာခွန်ဆိုင်ရာ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ယင်ဵတို္ဓ၏ မူလအဓိပ္ပာယ် မေြပာင်ဵလဲေစဘဲ ရှင်ဵလင်ဵစွာ
သိရှိလိုက်နာေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန် လိုအပ်ပါက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညဃန် ကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထုဳဵ
လုပ်နည်ဵမျာဵကို ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။

3
၁၀။

သက်ဆိုငရ
် ာဝန်ကကီဵဌာနသည် အခွန်ေပဵေဆာင်ထက
ို ်သူမျာဵက ဥပေဒနှင်အ
ဴ ညီ ေပဵေဆာင်

လာေစေရဵအတွက် လိုအပ်သညဴ်သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ၊ ကူညီပဳဴပိုဵမငမျာဵကို နိုင်ငေ
ဳ တာ်သမ္မတ၊
ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ ၊ ြပည်ေထာင်စုလဃတ ်ေတာ်၊ ြပည်သူ့ လဃတ်ေတာ်၊ အမျ ုဵသာဵလဃ
ိ
တ ်ေတာ်၊
ြပည်ေထာင်စုတရာဵလဃတ်ေတာ်ချုပ်၊ နို င်ငဳေတာ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒဆိုင်ရာခုဳရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စု
ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြပည်ေထာင်စုေရှ့ေနချုပ်၊ ြပည်ေထာင်စု
စာရင်ဵစစ်ချုပ် ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွဲ့၊ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရတိုင်ဵဦဵစီဵအဖွဲ့ သို္ဓမဟုတ်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မျာဵ၏ အကူအညီကို ရယူနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၅)
အေူဵေုန်စည်ခွန်
၁၁။

အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ ယင်ဵဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တွဲဇယာဵမျာဵကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ

ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်အေူဵေုန်စည်မျာဵ
(က)

ေအာက်ဇယာဵပါ အထူဵကုန်စည်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုင်ဵ
အထူဵကုန်စည်ခွန် ကျသငဴ်ေစရမည်(၁) တန်ဖိုဵအဆငဴ်အလိက
ု ် အခွန်ကျသငဴ်ေစမညဴ် ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်သညဴ် အထူဵ
ကုန်စည်မျာဵြဖစ်လျှင် စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ၊ အလုပ်ဌာနကေဖာ်ြပေသာ ေရာင်ဵေဈဵတန်ဖိုဵ
သို္ဓမဟုတ် ေဈဵကွက်ေပါက်ေဈဵအေပ္ဒ အေြခြပု၍ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန
ညဃန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်နှငဴ် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန စီမဳခန့်ခွဲမငေကာ်မတီက
ခန့်မှန်ဵသတ်မှတ်သညဴ် ေရာင်ဵေဈဵတန်ဖိုဵ၊ ယင်ဵတန်ဖိုဵနှစ်ရပ်အနက် မျာဵရာတန်ဖိုဵေငွ
အေပ္ဒတွငလ
် ည်ဵေကာင်ဵ၊
(၂) တန်ဖိုဵအဆငဴ်အလိုက် အခွန်ကျသငဴ်ေစရန် သတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ အထူဵ
ကုန်စည်မျာဵကို ြပည်တွငဵ် ၌ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖစ်လျှင် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵ
ဦဵစီဵဌာန စီမဳခန့်ခွဲမငေကာ်မတီက သတ်မှတ်သညဴ်တန်ဖိုဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊
ခခင်ဵချက်။

သို္ဓရာတွင် ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချသည်ဴအထူဵကုန်စည်ကို
ြပည်ပမှတင်သွင်ဵလာသည်ဴ အထူဵကုန်စည်နှင်ဴေဈဵကွက်အတွင်ဵ
ယှဉ်ပပို င်ေရာင်ဵချနိုင်ရန်အလို္ဓငှာ ြပည်တ ွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန
စီမဳခန့်ခွဲမေ
င ကာ်မတီက တန်ဖိုဵသတ်မှတ်ရာတွင် အလာဵတူ အထူဵ
ကု န ် စ ည် အ တွ က ် ြပည် ပ မှ တ င် သ ွ င ် ဵ ရာတွ င ် သတ် မ ှ တ ် သ ည် ဴ
ကုန ်ဵေပ္ဒေရာက်တ န် ဖိ ုဵ နှ င်ဴ တစ်ေြပဵညီြ ဖစ်ေစေရဵ ေဆာင် ရ ွက ်
ေပဵရမည်။
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(၃) ြပည်တွင်ဵသို္ဓ တင်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်လျှင် ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖိုဵအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင်ဵ။
စဉ်

အေူဵေုန်စည်အမျုဵအစာဵ
ိ

၁ (က) စီဵကရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တန်ဖိုဵအဆငဴ်

အခွန်နှုန်ဵ

အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူဵ

တစ်လိပ်လျှင်

ေရာင်ဵေစျဵ ၆၀၀ ကျပ်

၉ ကျပ်

အထိ အဆငဴ် ြဖစ်လျှင်
( ခ ) စီဵကရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူဵ တစ်လိပ်လျှင်
ေရာင်ဵေစျဵ ၆၀၁ ကျပ် မှ
ကျပ် ၈၀၀ အထိ အဆငဴ်

၁၈ ကျပ်

ြဖစ်လျှင်
( ဂ ) စီဵကရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူဵ တစ်လိပ်လျှင်
ေရာင်ဵေစျဵ ၈၀၁ ကျပ် မှ
ကျပ် ၁၀၀၀ အထိအဆငဴ်

၂၃ ကျပ်

ြဖစ်လျှင်
(ဃ) စီဵကရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူဵ

တစ်လိပ်လျှင်

ေရာင်ဵေစျဵ ၁၀၀၁ ကျပ်နှင်ဴ

၂၆ ကျပ်

အထက်အဆငဴ်ြဖစ်လျှင်
၂

ေဆဵရွက်ကကီဵ။

၆၀

၃

ဗာဂျဵနီ
ီ ဵယာဵ

၆၀

ေပါင်ဵတင်ပပီဵေဆဵ။
၄

ေဆဵေပါဴလိပ်။

တစ်လိပလ
် ျှင်
၈၀ ြပာဵ

၅

ေဆဵြပင်ဵလိပ။်

၈၀

၆

ေဆဵတဳေသာက်ေဆဵမျာဵ။

၈၀

၇

ကွမ်ဵစာဵေဆဵအမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

၈၀

၈ (က) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၃၀၀
ကျပ် မှ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၁၈၀ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( ခ ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၂၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၄၄၉ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( ဂ ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၂၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၃၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၇၄၉ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
(ဃ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၃၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၄၀၀၀ အထိ
အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်

တစ်လီတာ
၁၀၄၉ ကျပ်

5
စဉ်

အေူဵေုန်စည်အမျုဵအစာဵ
ိ
( င ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တန်ဖိုဵအဆငဴ်

အခွန်နှုန်ဵ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၄၀၀၁

တစ်လီတာ
၁၃၄၉ ကျပ်

ကျပ် မှ ကျပ် ၅၀၀၀ အထိ
အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( စ ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၅၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၆၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၁၆၄၈ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
(ဆ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၆၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၇၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၁၉၄၈ ကျပ်

အဆငဴ် ြဖစ်လျှင်
( ဇ ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၇၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၈၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၂၂၄၈ ကျပ်

အဆငဴ်ြဖစ်လျှင်
( ဈ ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၈၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၉၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၂၅၄၈ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
(ည) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၉၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၁၀၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၂၈၄၇ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( ဋ ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၀၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၁၁၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၃၁၄၇

အဆငဴ်ြဖစ်လျှင်
( ဌ ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၁၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၁၂၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၃၄၄၇ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( ဍ ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၂၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၁၃၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၃၇၄၇ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( ဎ ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၃၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၁၄၀၀၀ အထိ

တစ်လီတာ
၄၀၄၆

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
(ဏ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၄၀၀၁
ကျပ် မှ ကျပ် ၁၅၀၀၀ အထိ
အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်

တစ်လီတာ
၄၃၄၆

6
စဉ်

အေူဵေုန်စည်အမျုဵအစာဵ
ိ
(တ) အရက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တန်ဖိုဵအဆငဴ်

အခွန်နှုန်ဵ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၅၀၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် နှငဴ် အထက်အဆငဴ်

တန်ဖိုဵ၏

ြဖစ်လျှင်
၉

ဘီယာအမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

၁၀ (က) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

၆၀
တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ကျပ် ၇၅၀
အထိ အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်

( ခ ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

၆၀ ရာခိုင်နငန်ဵ
တစ်လီတာ
၈၇ ကျပ်

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၇၅၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၅၀၀ အထိ

၂၆၄ ကျပ်

အဆငဴ် ြဖစ်လျှင်
( ဂ ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၅၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၂၂၅၀ အထိ

၄၃၈ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
(ဃ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၂၂၅၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၃၀၀၀ အထိ

၆၁၅ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( င ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၃၀၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၃၇၅၀ အထိ

၇၉၁ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( စ ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၃၇၅၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၄၅၀၀ အထိ

၉၆၆ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
(ဆ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၄၅၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၆၀၀၀ အထိ

၁၂၂၉ ကျပ်

အဆငဴ် ြဖစ်လျှင်
( ဇ ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၆၀၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၇၅၀၀ အထိ

၁၅၈၀ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( ဈ ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၇၅၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၉၀၀၀ အထိ

၁၉၃၁ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
(ည) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၉၀၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၀၅၀၀ အထိ

၂၂၈၂ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်

7
စဉ်

အေူဵေုန်စည်အမျုဵအစာဵ
ိ
( ဋ ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တန်ဖိုဵအဆငဴ်

အခွန်နှုန်ဵ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၀၅၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၃၅၀၀ အထိ

၂၈၀၈ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( ဌ ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၃၅၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် မှ ကျပ် ၁၆၅၀၀ အထိ

၃၅၁၀ ကျပ်

အဆငဴြ် ဖစ်လျှင်
( ဍ ) ဝိုင်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

တစ်လီတာတန်ဖိုဵ ၁၆၅၀၁

တစ်လီတာ

ကျပ် နှငဴ် အထက်အဆငဴ်

တန်ဖိုဵ၏

ြဖစ်လျှင်

၅၀ ရာခိုငန
် ငန်ဵ

၁၁ သစ်လုဳဵ၊ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ။

၅

၁၂ (က) Double Cab 4 Door

၁၀

Pickup မှ အပ ၁၅၀၁ CC
မှ ၂၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကာဵ
မျာဵ၊ ဆလွန်ဵ၊ ဆီဒင်နှငဴ်
ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)
ကာဵမျာဵ၊ ကူေပဵ(Coupe)
ကာဵမျာဵ။
( ခ ) Double Cab 4 Door

၃၀

Pickup မှ အပ ၂၀၀၁ CC
မှ ၄၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကာဵ
မျာဵ၊ ဆလွန်ဵ၊ ဆီဒင်နှငဴ်
ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)
ကာဵမျာဵ၊ ကူေပဵ(Coupe)
ကာဵမျာဵ။
( ဂ ) Double Cab 4 Door

၅၀

Pickup မှ အပ ၄၀၀၁ CC
နှငဴ်အထက် ဗင်ကာဵမျာဵ၊
ဆလွန်ဵ၊ ဆီဒင်နှငဴ် ဝက်ဂွန်
(Estate Wagon) ကာဵမျာဵ၊
ကူေပဵ (Coupe) ကာဵမျာဵ။
၁၃ ေရနဳဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊

၅

ဂျက်ေလယာဉ်ဆီ။
၁၄ သဘာဝဓာတ်ေငွ့။

၈
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( ခ ) ေအာက်ပါအထူဵကုန်စည်မျာဵကို ြပည်ပသို္ဓ တင်ပို္ဓေရာင်ဵချသူသည် ယင်ဵေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒ
ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုငဵ် အထူဵကုန်စည်ခွန် ကျသငဴ်ေစရမည်။ ေဖာ်ြပပါ
အထူဵကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ ကျန်အထူဵကုန်စည်မျာဵကို ြပည်ပသို္ဓ တင်ပို္ဓြခင်ဵအတွက်
အထူဵကုန်စည်ခွန် မကျသငဴ်ေစရ။ အခွန်ကျသငဴ်သညဴ် အထူဵကုန်စည်ကို ြပည်ပသို္ဓတင်ပို္ဓ
ေရာင်ဵချြခင်ဵအတွက် ကျသငဴ်အထူဵကုန်စည်ခွန်မှ ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူစဉ်၊ တင်သွင်ဵစဉ်၊
ထုတ်လုပ်စဉ်က ေပဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် အထူဵကုန်စည်ခွန်ကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ခုနှိမရ
် မည်စဉ်
၁
၁၂။

ေုန်စည်အမျုဵအစာဵ
ိ
သစ်လုဳဵ၊ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ။

အခွန်နှုန်ဵ
၁၀

ဤဥပေဒအရ အခွန်ကျသငဴ်သညဴ် အထူဵကုန်စည်မျာဵအနက် သမဝါယမကဏ္ဍနှငဴ် ပုဂ္ဂလိက

ကဏ္ဍမျာဵက ြပည်တ ွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချသညဴ် ေဆဵရွက်ကကီဵ၊ ေဆဵေပါဴလိပ်နှငဴ် ေဆဵြပင်ဵလိပ်
ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵရေငွ စုစုေပါင်ဵ ကျပ်သိန်ဵ ၂၀၀
တိတိ ထက်မပိုလျှင် အထူဵကုန်စည်ခွန် စည်ဵ ကပ်ြခင်ဵမြပုရ။
၁၃။

ဤဥပေဒ၏အခန်ဵ (၅) တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်သည်

အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၆)
ေုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်
၁၄။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ ယင်ဵဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တွဲဇယာဵမျာဵကို ေအာက်ပါ

အတိုငဵ် ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်ေုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေေ ေနာေ်ဆေ်တွဲဇယာဵမျာဵ
(က)

ေအာက်ေဖာ်ြပပါကုန်စည်တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵနှ
ိ ငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် မကျသငဴ်ေစရစဉ်

ေုန်စည်အမျုဵအမည်
ိ

စာဵေသာေ်ေုန်စည်မျာဵ
၁

စပါဵ၊ ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ဖွဲနု၊ ဖွဲ ကမ်ဵ၊ စပါဵခွဳ၊ ဂျုဳေစဴ၊ ဂျုဳဖန
ွဲ ု၊ ဂျုဳဖွဲ ကမ်ဵ၊
။

၂

ပဲလုဳဵအမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ပဲြခမ်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ပဲမန
င ့်အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ပဲဖွဲ၊ ပဲခွဳမျာဵ၊ ေြမပဲေတာငဴ်၊
ေြမပဲဆန်၊ နှမ်ဵ၊ ပန်ဵနှမ်ဵ၊ ေြမပဲဖတ်၊ နှမ်ဵဖတ်၊ ဝါေစဴဆီဖတ်၊ ဖွဲနုဆီဖတ်စသညဴ်
ဆီကကိတ်ပပီဵ အဖတ်မျာဵ။

၃

ကက်သန
ွ ်ြဖူ၊ ကက်သွန်နီ၊ အာလူဵ၊ ဟင်ဵခတ်အေမဃဵအကကိုင်မျာဵြဖစ်ေသာ
အရွက်အသီဵ၊ အေစဴအေခါက်မျာဵ၊ ဟင်ဵခတ်မဆလာ၊ ငရုတ်သီဵ၊ ငရုတ်သီဵမငန့်၊
နနွင်ဵ၊ နနွင်ဵမငန့်၊ ချင်ဵ၊ မန်ကျည်ဵမှညဴ်၊ ဆာဵအမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

၄

သစ်သီဵစိမ်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်မျာဵ။

၅

လက်ဖက်စို၊ လက်ဖက်ေြခာက်၊ လက်ဖက်အချုေြခာက်
ိ
၊ ြပုြပင်ထုပ်ပိုဵထာဵသညဴ်
လက်ဖက်ေြခာက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ
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ေုန်စည်အမျုဵအမည်
ိ

၆

ငါဵစို၊ ပုစွန်စို၊ အသာဵစိုနှငဴ် ကက်ဥ၊ ဘဲဥစသညဴ် ဥအမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

၇

ပဲဆီ၊ နှမ်ဵဆီ။

၈

ကကဳ၊ သ ကာဵ၊ ထန်ဵလျက်၊ ကကဳသကာ၊ ပဲနို္ဓ၊ နို္ဓနှငဴ် နို္ဓထွကပ
် စ္စည်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ နို္ဓဆီ၊
နို္ဓစိမ်ဵ၊ နို္ဓမငန့်အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ဒိန်ချဉ် (နွာဵနို္ဓ၊ ကျွဲနို္ဓနှငဴ် ဆိတ်နို္ဓမျာဵမှ ထုတ်လုပ်ထာဵြခင်ဵ
မရှိသညဴ် နို္ဓအစာဵထိုဵထုတ်ကုန်မျာဵနှငဴ် Creamer မျာဵ ပါဝင်ြခင်ဵမရှိပါ)။

၉

ငဳြပာရည်အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ငါဵေြခာက်၊ ပုစွန်ေြခာက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ငါဵချဉ်၊ ပုစွန်ချဉ်
အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ပုစွန်ဖွဲ၊ ငါဵေပါင်ဵမငန့်၊ ငါဵပိအမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ

စိုေ်ပျုဵေရဵနှ
ိ
ငဴေ
် မွဵြမူေရဵဆိုင်ရာေုန်စည်မျာဵ
၁၀ ပိုဵစာရွက်၊ ပိုဵအိမ်။
၁၁ သက်ရှိတ ိရစ္ဆာန်၊ ငါဵ၊ ပုစွန်မျာဵ၊ ကုန်ဵေနသတ္တဝါမျာဵ၊ ေရေနသတ္တဝါမျာဵ၊
ကုန်ဵတစ်ပိုင်ဵေရတစ်ပိုင်ဵေနသတ္တဝါမျာဵ၊ ယင်ဵတို္ဓ၏ဥမျာဵ၊ သာဵေလာင်ဵမျာဵ၊
သာဵေပါက်မျာဵ၊ မျ ိုဵစိတ ်မျာဵ၊ ေရတွင်ေပါက်ဖွာဵသညဴ် အပင်မျာဵနှငဴ် မျုဵိ
ေစဴမျာဵ၊ အပင်ေပါက်မျာဵ၊ ေရညစိေရေမှာ်မျာဵ။
၁၂ စိ ု က ် ပ ျ ိုဵေရဵလု ပ ် င န် ဵ မျာဵတွ င ် အပင် မ ျာဵကကီ ဵ ထွ ာ ဵသန် မ ာပပီ ဵ သီ ဵ ပွ င ဴ ် မ င
အာဵေကာင်ဵေစရန် အသုဳဵြပုေသာေြမဆီ၊ ဓာတ်ေြမဨဇာအပါအဝင် ေြမဨဇာ
အမျ ုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ လယ်ယာစိုက်ပျုဵေရဵသု
ိ
ဳဵ ပိုဵသတ်ေဆဵအမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ေပါင်ဵသတ်ေဆဵ
အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ မှို၊ ဘက်တီဵရီဵယာဵ၊ နီမတုတ်မျာဵနှင်ဴ အြခာဵေရာဂါ ကျေရာက်မင
မရှိေစေရဵ စိုက်ပျုဵေရဵသု
ိ
ဳဵ ေရာဂါကာကွယ်ေဆဵနှငဴ် ေရာဂါသတ်ေဆဵအမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ
ေမွဵြမူေရဵသုဳဵ ခခဳဖျန်ဵေဆဵအမျုဵမျ
ိ ုဵိ (အိမ်သုဳဵြခင်ေဆဵ၊ စပေရဵ၊ ဂကက်သတ်ေဆဵမျာဵ
မပါဝင်)၊ တိရစ္ဆာန်၊ ငါဵ၊ ပုစွန်သုဳဵေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ် ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ (စိုက်ပျုဵေရဵ၊
ိ
ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာနမှ လက်မှတ်ရရှိပပီဵ ေဆဵဝါဵနှငဴ် ကာကွယ်
ေဆဵမျာဵ အပါအဝင်နှငဴ် ေမွဵြမူေရဵနှငဴ် ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်ေပဵသညဴ်
ေထာက်ခဳချက်ရရှိထာဵေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵအပါအဝင်)၊ တိရစ္ဆာန်၊ ငါဵ၊ ပုစွန်အစာ
ထုတ်လုပ်ရန် ကုန် ကမ်ဵ၊ ကုန်ေချာပစ္စည်ဵမျာဵ (အိမ်ေမွဵတိရစ္ဆာန်မျာဵအတွက်
အသုဳဵြပုေသာတိရစ္ဆာန် အစာဵအစာမျာဵမပါဝင်)။
၁၃ ဆီအုန်ဵ၊ ေန ကာေစဴ၊ ဝါေစဴ၊ ဖရုဳေစဴ၊ ဖရဲေစဴ၊ သီဟိုဠ်ေစဴ၊ ကွမ်ဵသီဵ၊ ကွမ်ဵသီဵခွဳ၊
သီဵနှဳမျာဵ၏ မျုဵေကာင်
ိ
ဵမျုဵသန့်
ိ
၊ မျုဵေစဴ
ိ ၊ မျုဵပင်
ိ မျာဵ။
၁၄ ဝါကုန် ကမ်ဵ၊ ဝါအမျ ိုဵမျ ိုဵ၊ ဖာလာ၊ သနပ်ခ ါဵနှငဴ် အြခာဵေနရာတွင် သီဵြခာဵ
ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိသညဴ် လယ်ယာကိုင်ဵကျွန်ဵ ဥယျာဉ်ထွက်ကုန်မျာဵ၊ အုန်ဵဆီ
(စာဵအုန်ဵဆီ မဟုတ်)။
၁၅ အုန်ဵဆဳချည်ခင်။
၁၆ ထင်ဵ၊ ဝါဵ၊ ကကိမ်အ ကမ်ဵအေချာ၊ ထင်ဵအစာဵထိုဵ ေလာင်စာေတာငဴ်။

10
စဉ်

ေုန်စည်အမျုဵအမည်
ိ

ေေျာင်ဵသုဳဵ၊ ရုဳဵသုဳဵေုန်စည်မျာဵ
၁၇ ချပ်ိ မျာဵ၊ တဳဆိပ်ေခါင်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵိ (အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် အပါအဝင်)။
၁၈ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အလဳ။
၁၉ ေကျာက်သင်ပုန်ဵ၊ ေကျာက်တဳ၊ ေြမြဖူ၊ ခဲတဳလပ
ု ်ရန်ခဲဆဳ။
၂၀ ေကျာင်ဵသုဳဵစာအုပ်အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ အေြခခဳေကျာင်ဵ၊ တက္ကသိုလ်၊ ေကာလိပ်အသီဵသီဵတွင်
အသုဳဵြပုနိုင်သညဴ် ပညာအေြခြပု၊ အတတ်ပညာအေြခြပု စာအုပ်အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ
ဗလာစာအုပ်၊ ပုဳဆစ
ွဲ ာအုပ်အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ သုတရသစာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်ဵ၊ စာေစာင်နှငဴ်
သတင်ဵစာအမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ယင်ဵစာအုပ်စာေပမျာဵ ထုတ်လုပ်ရန် စက္ကူမျာဵ (40 gsm
မှ 80 gsm အတွင်ဵသာ)၊ ခဲတဳအမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ေပတဳအမျ ုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ခဲဖျက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ
ချွန်စက်အမျုဵမျ
ိ ုဵ။
ိ
ေျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာေုန်စည်မျာဵ
၂၁ ပရေဆဵမျာဵ။
၂၂

ပျာဵရည်၊ ပျာဵဖေယာင်ဵ။

၂၃ ဓာတ်မှန်ဖလင်ေကာ်ြပာဵ၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်ပစ္စည်ဵကိရိယာ တန်ဆာပလာမျာဵနှငဴ်
အစာဵအေသာက်နှငဴ် ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဉီဵစီဵဌာနက သတ်မှတ်သညဴ် ေဆဵ
ဘက်ဆိုင်ရာသုဳဵ ပစ္စည်ဵကိရိယာ တန်ဆာပလာမျာဵ၊ ေဆဵဂွမ်ဵ၊ ေဆဵဝတ်၊ ေဆဵ
ပတ်တီဵ၊ ေဆဵထညဴ်ရန် ေဆဵရုဳသုဳဵပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေဆဵရုဳသုဳဵတစ်ခါသုဳဵနှာေခါင်ဵစည်ဵ၊
ေခါင်ဵစည်ဵ၊ လက်အိတ် (Surgical Glove)၊ တုပ်ေကွဵေရာဂါကူဵစက်ြခင်ဵအာဵ
ကာကွယ်ရန်တပ်ဆင်သညဴ် နှာေခါင်ဵစည်ဵ၊ အိမ်သုဳဵေဆဵဝါဵ၊ အြခာဵလူသုဳဵေဆဵဝါဵ
အမျုဵမျ
ိ ုဵနှ
ိ ငဴ် တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအမျုဵမျ
ိ ုဵိ (ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵြဖငဴ် ကန့်သတ်
ထာဵေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵမှအပ FDA မှတ်ပုဳတင် လက်မှတ်ရရှိပပီဵ ေဆဵဝါဵမျာဵ၊
တိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကုန် ကမ်ဵမျာဵအပါအဝင် ေဆဵဝါဵကုန် ကမ်ဵမျာဵ)။
၂၄ ကွန်ဒုဳဵ(Condom)။
ဘာသာေရဵနှင်လ
ဴ ူမှုေရဵသုဳဵေုန်စည်မျာဵ
၂၅ စိပ်ပုတီဵအမျုဵမျ
ိ ုဵိ (အဖိုဵတန်ေကျာက်မျက်ရတနာြဖငဴ် ြပုလုပ်သညဴ် စိပ်ပုတီဵ
မျာဵမပါဝင်)၊ သာသနာေရဵဆိုင်ရာ အဝတ်အထည်မျာဵ။
၂၆ မီဵသတ်ယာဉ်မျာဵ၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရဵယာဉ်မျာဵ၊ နာေရဵယာဉ်မျာဵ။
သယ်ယူပေ
ို့ ဆာင်ေရဵဆိုငရ
် ာေုန်စည်မျာဵ
၂၇ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာနက နိုင်ငဳြခာဵသဳရုဳဵမျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵ
မျာဵနှငဴ် နိုငင
် ြဳ ခာဵသဳတမန်မျာဵသို္ဓ ေရာင်ဵချေပဵသညဴ် စက်သုဳဵဆီမျာဵ။
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ိ

၂၈ ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ပျ ဳသန်ဵသညဴ်ခရီဵစဉ်တွင် အသုဳဵြပုရန်ေရာင်ဵချသညဴ် ဂျက်
ေလယာဉ်ဆီ။
၂၉ ေလယာဉ်သုဳဵ သို္ဓမဟုတ် ရဟတ်ယာဉ်သုဳဵစက်၊ စက်ကိရိယာ၊ ပစ္စည်ဵကိရိယာ
နှငယ
ဴ် င်ဵတို္ဓ၏ အရန်နှငဴ်အပိုပစ္စည်ဵ။
စေ်မှုလုပ်ငန်ဵသုဳဵေုန်စည်မျာဵ
၃၀ အေရာင်ချွတ်ဖတ် (အေရာင်ချွတ်ရာတွင် အသုဳဵြပုသညဴ် Hypochloride မျာဵသာ)၊
ဆပ်ြပာမငန့်ြပုလုပ်မညဴ်ကုန် ကမ်ဵ၊ ဆပ်ြပာြပုလုပ်မညဴ် ကုန် ကမ်ဵ၊ ဆပ်ြပာ ကမ်ဵ။
၃၁ ဂုန်ေလျှာ်နှငဴ် အြခာဵေလျှာ်မျာဵ၊ ကက်ေပါင်ေစဵ၊ ေလျှာ်ြဖူေစဵ (ေခ္ဒ) ေဆဵကုလာဵမ။
၃၂ လယ်ယာနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵကိရိယာမျာဵ၊ လယ်ယာနှငဴ်ေမွဵြမူေရဵ
လုပ်ငန်ဵသုဳဵစက်နှငဴ် စက်အပိုပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ထွန်စက်မျာဵ၊ ေြမြပုြပင်ထွန်ယက်
သည်မှ သီဵနှဳရိတ်သိမ်ဵေခခေလှ္ဓ အေြခာက်ခဳသည်အထိ လူ သို္ဓမဟုတ် တိရစ္ဆာန်၏
လုပ်အာဵနှငဴ်တွဲဖက်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စက်စွမ်ဵအာဵ သီဵသန့်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာကိရိယာ၊ စက်နှငဴ်စက်အပိုပစ္စည်ဵအမျုဵမျ
ိ ုဵိ (ေမာ်ေတာ်ယာဉ်
ဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵမှအပ)၊ ေမွဵြမူေရဵ
လုပ်ငန်ဵသုဳဵကိရိယာမျာဵ၊ ေမွဵြမူေရဵ လုပ်ငန်ဵသုဳဵစက်နှငဴ် စက်အပိုပစ္စည်ဵမျာဵ၊
မျုဵြမစ
ိ ငဴ်သာဵစပ်ရာတွင် အသုဳဵြပုရန် မျုဵရည်
ိ
၊ မျုဵေချာင်
ိ
ဵ၊ မျုဵဥ
ိ (ေအဵခဲမျုဵရည်
ိ
အပါအဝင် သေန္ဓေသာဵေလာင်ဵနှငဴ် ေမထုန်မဲဴသာဵစပ်လုပ်ငန်ဵသုဳဵ ကိရိယာမျာဵ)။
၃၃ ဆိုလာပန်နယ်လ်၊ ဆိုလာချာဂျာကွန်ထရိုလာနှငဴ် ဆိုလာအင်ဗာတာ (Solar
Panel, Solar Charger Controller and Solar Inverter)။
၃၄ လက်ခစာဵအပ်ကုန်စနစ်ြဖငဴ် ကုန်ေချာကုန်စည် ထုတ်လုပ်ေပဵြခင်ဵအတွက်
အသုဳဵြပုရန် ြပည်ပေန လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသူမှ ေပဵပို္ဓသညဴ်ကုန် ကမ်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အစိတ်အပိုင်ဵအြဖစ် တိုက်ရိုက်အသုဳဵြပုရသညဴ် ကုန်စည်မျာဵ၊ ထွက်ရှိလာမညဴ်
ကုန်ေချာကိုထုပ်ပိုဵရာတွင် အသုဳဵြပုသညဴ်က ုန ်စ ည် မ ျာဵ၊ လက်ခစာဵအပ်ကုန်
စနစ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵက လုပ်ငန်ဵလိုအပ်ချက်အရ ြပန်လည်
ေရာင်ဵချရန်မဟုတ်သညဴ် တင်သွင်ဵလာေသာ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ စက်ကိရိယာမျာဵ၊
ပစ္စည်ဵကိရိယာနှငဴ် ယင်ဵတို္ဓ၏အရန်နှင်ဴ အပိုပစ္စည်ဵမျာဵ။
ောေွယ်ေရဵဆိုင်ရာေုန်စည်မျာဵ
၃၅ နိုင်ငဳေတာ်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် လုဳခခုဳေရဵဆိုင်ရာ နိုင်ငဳေတာ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသုဳဵ
လက်နက်ကိရိယာမျာဵ၊ ယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵ၊ ပစ္စည်ဵနှငဴ်ကိရိယာမျာဵ၊ ယင်ဵတို္ဓ၏
အရန်နှငဴ် အပိုပစ္စည်ဵမျာဵ၊ နယ်ဘက်ဌာနသုဳဵ ယမ်ဵမငန့်အမျ ုဵမျ
ိ ုဵ၊ိ ယမ်ဵဘီလူဵ
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ိ
အမျ ုဵမျ
ိ ုဵနှ
ိ ငဴ် ဆက် စ ပ် ပ စ္စ ည ် ဵ မျာဵ (ကာကွ ယ ် ေ ရဵဦဵစီ ဵ ချုပ် ရ ု ဳ ဵ ( ကည် ဵ )
ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် တင်သွင်ဵေသာ ပစ္စည်ဵအမျုဵအမည်
ိ
မျာဵသာ)၊ ကာကွယ်ေရဵ
ဝန်ကကီဵဌာနအတွက် ခွဲေဝလျာထာဵေပဵသညဴ် ရသုဳဵမှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵပါ အသုဳဵ
စရိတ်မှကျခဳ၍ တပ်မေတာ်တွင်အသုဳဵြပုရန်နှငဴ် တပ်မေတာ်သာဵမျာဵ စာဵသုဳဵရန်
ဝယ်ယူသညဴ် ကုန်စည်မျာဵ။

ေေျာေ်မျေ်ရတနာနှင်ဴတွင်ဵေွေ်ေုန်စည်မျာဵ
၃၆ ေရွှေစင်၊ေရွှေတုဳဵမျာဵ (စဳချန်ိ မီ ေရွှေေချာင်ဵ၊ ေရွှေတုဳဵ၊ ေရွှေဒဂေါဵမျာဵ)နှင်ဴ
အစိုဵရအဖွဲ့က ကကီဵမှူဵကျင်ဵပေသာ ြမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာ ြပည်တွင်ဵြပပွဲ
မျာဵတွင် ေရာင်ဵချေသာ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာ
အရိုင်ဵထည်၊ အေချာထည်မျာဵ။
၃၇ ေရနဳေချဵ။
အေေွေေွေုန်စည်မျာဵ
၃၈ ြပည်ပသို္ဓထွက်ခွာမညဴ် ခရီဵသည်မျာဵကို သီဵြခာဵသတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ေနရာတွင်
ေရာင်ဵချသညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ။
၃၉ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် နိုင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ အဆိုြပု၍
စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မငဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်၍ ခွငဴ်ြပု
ထာဵသညဴ် နှစ်နိုင်ငဳအ ကာဵ အြပန်အလှန်အခွငဴ်အေရဵမူ ကျငဴ်သုဳဵေသာ နိုင်ငဳြခာဵ
သဳရုဳဵမျာဵ သို္ဓမဟုတ ် သဳရုဳဵငယ်မျာဵ၊ ယင်ဵတို္ဓ၏ အဖွဲ့ ဝင်မျာဵနှငဴ် သဳတ မန်
မဟုတ်ေသာ သဳရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ အသုဳဵြပုမညဴ် အြပန်အလှန်အခွင်ဴအေရဵမူနှငဴ်
အကျုဳဵဝင်သညဴ် ကုန်စည်မျာဵ။
၄၀ ြပည်တွင်ဵရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ အဖွဲ့အစည်ဵအမည်ြဖငဴ် ြပည်တွင်ဵ
ြပည်ပမှ ဝယ်ယူသညဴ် ကုန်စည်မျာဵ။
၄၁ ြပည်တွင်ဵြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက နိုင်ငဳေတာ်သို္ဓ လှူဒါန်ဵသညဴ်ေငွ သို္ဓမဟုတ်
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သို္ဓ ေထာက်ပဳဴသညဴ်ေငွြဖငဴ် ဝယ်ယူေသာကုန်စည်မျာဵ။
၄၂ နိုင်ငဳေတာ်၏လိုအပ်ချက်အရ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ
ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့က အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ အခွန်ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ
ြပုသည်ဴ ကုန်စည်မျာဵ။
၄၃ အေကာက်ခွန်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ယာယီတင်သွင်ဵြခင်ဵ (Temporary
Admission) သို္ဓမဟုတ် ြပန်ေလျာဴအေကာက်ခွန် (Drawback) စနစ်ြဖငဴ် တင်သွင်ဵ
လာေသာ ကုန်စည်မျာဵ။
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( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) တွင် ေဖာ်ြပပါရှိသညဴ် ကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ အြခာဵကုန်စည်တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု
ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖစ်ပါက ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်ပမှ
တင်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါက ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖိုဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ ငါဵ ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ေပဵေဆာင်ေစရမည်။ ဤဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ အထူဵကုန်စည်
တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖစ်ပါက အထူဵကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်
ြဖစ်ေသာ ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်ပမှတ င်သွင်ဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါက
အထူဵကုန်စည်ခွန် အပါအဝင်ြဖစ်ေသာ ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖိုဵအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင်ဵ
ငါဵ ရာခိုငန
် ငန်ဵြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေပဵေဆာင်ေစရမည်။
( ဂ ) မည်သူမဆိုဤဥပေဒနှငဴ်အညီ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုထာဵေသာ ကုန်စည်နှငဴ်ကုန်သွယ်မင ေဆာင်ရွက်
ြခင်ဵမှတစ်ပါဵ ပုဒ်မ ၁၁ ပါ အထူဵကုန်စည်မျာဵအပါအဝင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအတွက် ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒ ငါဵ ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်
ေပဵေဆာင်ရမည် (၁) ကုန်စည်တင်သွငဵ် ၍ ြပည်တွင်ဵ၌ြပန်လည်ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊
(၂) ကုန်သွယ်မငေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။
(ဃ)

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်မကျသငဴ်ေစရစဉ်

ဝန်ေဆာင်မှုအမျုဵအမည်
ိ

နိုင်ငြဳ ခာဵေရဵေဏ္ဍ
၁

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ ၏ ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် နိုင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ
အဆိုြပု၍ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မငဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ
ထုတ်ြပန်ပပီဵ ခွငဴ်ြပုထာဵသညဴ် နှစ်နိုင်ငဳအ ကာဵ အြပန်အလှန်အခွင်ဴအေရဵမူ
ကျင်ဴသုဳဵေသာ နို င် ငဳ ြခာဵသဳ ရု ဳဵမျာဵ သိ ု္ဓ မဟုတ ် သဳ ရု ဳဵငယ်မ ျာဵ၊ ယင်ဵတို္ဓ၏
အဖွဲ့ဝင်မျာဵနှငဴ် သဳတမန်မဟုတ်ေသာ သဳရုဳဵဝန်ထမ်ဵမျာဵကရယူသညဴ် အြပန်
အလှန်အခွငဴ်အေရဵမူနှငဴ် အကျုဳဵဝင်သညဴ် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၂

ြပည်တွင်ဵရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ အဖွဲ့အစည်ဵအမည်ြဖငဴ် ြပည်တွင်ဵ
မှ ရယူသညဴ် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

ောေွယ်ေရဵေဏ္ဍ
၃

ကာကွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ လုဳခခုဳေရဵနှငဴ်ဆိုင်ေသာ ပုဳနှိပ်လုပ်ငန်ဵမှ ပုဳနှိပ်ထုတ်ေဝမင
ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

သာသနာေရဵနှင်ဴယဉ်ေေျဵမှုေဏ္ဍ
၄

ယဉ်ေကျဵမငအနုပညာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

ပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵနှငဴဆ
် ေ်သွယ်ေရဵေဏ္ဍ
၅

ယာဉ်မျာဵရပ်နာဵရန် ေနရာငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။
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ဝန်ေဆာင်မှုအမျုဵအမည်
ိ

၆

ကုန်စည်သယ်ယူပေ
ို္ဓ ဆာင်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ (ပိုကလ
် ိုင်ဵြဖငဴ် သယ်ယူ
ပိေ
ု္ဓ ဆာင်ေရဵမှအပြဖစ်သညဴ် ရထာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေရယာဉ်၊ ေလယာဉ်၊
ဝန်ချစက်
ီ မျာဵြဖငဴ် သယ်ပေ
ို္ဓ ပဵြခင်ဵ)။

၇

ေနအိမ်ေရွှေ့ေြပာင်ဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၈

လမ်ဵအသုဳဵြပုခေကာက်ခဳသညဴ် ဝန်ေဆာင်မငလပ
ု ်ငန်ဵ။

၉

ြပည် တ ွ င်ဵ သိ ု္ဓ မဟုတ ် ြပည် ပခရီဵ စဉ် မျာဵတွင ် ခရီဵ သည် မျာဵကို အဖိုဵအခ
တစ်ရပ်ရပ်ရယူ၍ ေလယာဉ်ြဖငဴ် ပို္ဓေဆာင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၁၀

အမျာဵြပည်သူခရီဵသည် သယ်ယူပေ
ို္ဓ ဆာင်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၁၁

။

ပညာေရဵနှင်ဴြပန်ကောဵေရဵေဏ္ဍ
၁၂

ပညာေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၁၃

စာအုပ်စာေပ၊ မဂ္ဂဇင်ဵ၊ စာေစာင်၊ သတင်ဵစာထုတ်ေဝေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

ေျန်ဵမာေရဵေဏ္ဍ
၁၄

ခန္ဓောကိုယ်အလှြပုြပင်ြခင်ဵမှအပြဖစ်သညဴ် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၁၅

ရိုဵရာအေ ကာြပင်ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ၊ မျက်မြမင်အေ ကာြပင် ဝန်ေဆာင်မင
လုပ်ငန်ဵ။

၁၆

တိရစ္ဆာန်ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၁၇

အမျာဵသုဳဵသန့်စင်ခန်ဵ အသုဳဵြပုခေကာက်ခဳြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

စီမဳေိန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵေဏ္ဍ
၁၈

အသက်အာမခဳ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၁၉

အေသဵစာဵေငွေချဵြခင်ဵဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၂၀

အရင်ဵအနှီဵေဈဵကွက်ဆိုငရ
် ာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၂၁

ဘဏ်နှငဴ်ဗဟိုဘဏ်မှ ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေငွေရဵေ ကဵေရဵ
ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၂၂

အေကာက်ခွန်၊ ဆိပ်ကမ်ဵရှင်ဵလင်ဵေရဵဆိုငရ
် ာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၂၃

ေအာင်ဘာေလသိန်ဵထီလုပ်ငန်ဵ။

လူမှုဝန်ေမ်ဵေယ်ဆယ်ေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ေနရာချောဵေရဵေဏ္ဍ
၂၄

ဧညဴ်ခဳေကျွဵေမွဵေရဵအတွက် ပစ္စည်ဵငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၂၅

နာေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၂၆

ကေလဵသူငယ်ြပုစုပျုဵေထာင်
ိ
ေရဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

စေ်မှုနှငဴ် လျှပ်စစ်ေဏ္ဍ
၂၇

ကုန် ကမ်ဵေပဵ ကုန်ေချာယူစနစ်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေပဵသညဴ်ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။
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ဝန်ေဆာင်မှုအမျုဵအမည်
ိ

၂၈

စက်မငလယ်ယာ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။

၂၉

မဟာဓာတ်အာဵလိုင်ဵနှင်ဴ ဆက်သွယ်ြခင်ဵမရှိေသဵေသာ ေဒသမျာဵအတွက်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လပ
ု ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵ
ေနေသာ ပုဂ္ဂလိကအေသဵစာဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။

အေေွေေွေဏ္ဍ
၃၀

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသိ္ဓု ေဆာင်ရွက်မငတစ်ရပ်ရပ် လုပ်ကိုငခ
် ွငဴ်ရရှိရန်
အတွက် ေပဵေချရသညဴ် လိင
ု စ
် င်ေ ကဵမျာဵ။

၃၁

နိုင်ငဳေတာ်၏ လိုအပ်ချက်အရ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ
ြပည် ေထာင်စ ု အစိ ုဵ ရအဖွဲ ့ က အမိန့် ေ ကာ်ြ ငာစာထုတ ် ြပန်၍ အခွန်ကင်ဵ
လွတ်ခွင်ဴြပုသည်ဴ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ။

၃၂

ြပည်တွင်ဵြပည်ပ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက နိုင်ငဳေတာ်သို္ဓလှူဒါန်ဵသညဴ်ေငွ သို္ဓမဟုတ်
နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သို္ဓ ေထာက်ပဳဴသညဴ်ေငွြဖငဴ် ရယူသညဴ် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ။

၃၃

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုလဃတ်ေတာ်ရုဳဵ၊
ြပည်သူ့ လဃတ ်ေတာ်ရုဳဵ၊ အမျ ုဵသာဵလဃ
ိ
တ်ေတာ်ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုတရာဵ
လဃတ်ေတာ်ချုပ်ရုဳဵ၊ နိုင်ငဳေတာ်ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒဆိုင်ရာခုဳရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စု
ေရွဵေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနမျာဵ၊ ြပည်ေထာင်စု
ေရှ့ေနချုပ်ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖွဲ့ရုဳဵ၊
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီရုဳဵ၊ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ လူမငဖူလုဳေရဵအဖွဲ့၊
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵ၊ ဦဵစီဵဌာနစသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ
အချင်ဵချင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵသညဴ် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ (နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵေစြခင်ဵ၊ နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ဝန်ေဆာင်မငရယူြခင်ဵမပါ)။

( င ) ပုဒ်မခွဲ (ဃ) ပါ ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵမှတစ်ပါဵ ြပည်တွင်ဵ၌ေဆာင်ရွက်သညဴ် အြခာဵဝန်ေဆာင်မင
လုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရေငွအေပ္ဒတွင် ငါဵ ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ကျသငဴ်ေစရမည်။
( စ ) နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ေဆာက်လုပ်ပပီဵေရာင်ဵချသညဴ် အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လုပ်
ေရာင်ဵချြခင်ဵမှ ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွင် သုဳဵရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်
ကျသငဴ်ေစရမည်။ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လုပ်ေရာင်ဵချသူသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်
ဥပေဒနှ ငဴ ် ကု န် သွ ယ ် လု ပ် ငန် ဵခွ န် စည်ဵ မျဉ်ဵ မျာဵပါတာဝန် ကိ ု လိုက်နာရမည်ြဖစ်ပပီဵ
အခွင်ဴအေရဵမျာဵအာဵလုဳဵကိုလည်ဵ ခဳစာဵခွငဴ်ရှိေစရမည်။
(ဆ)

ေရွှေထည်လက်ဝတ်ရတနာမျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵမှ ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွငလ
် ည်ဵေကာင်ဵ၊
ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵြခင်ဵအတွက် ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖိုဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ
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တစ် ရာခို င ်နင န်ဵြဖငဴ် ကု န် သွ ယ ်လ ု ပ် ငန်ဵ ခွန ်က ျသငဴ ်ေစရမည်။ သို္ဓ ရ ာတွင ် ေရွှေ ထ ည်
လက်ဝတ်ရတနာမျာဵကို ြပည်တွငဵ် ၌ ဝယ်ယူစဉ် သို္ဓမဟုတ် ြပည်ပမှ တင်သွင်ဵစဉ်က
ေပဵေဆာင်ခဲဴရသည်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကို ြပည်တွငဵ် ၌ ေရာင်ဵချစဉ် သို္ဓမဟုတ်
ြပည်ပသို္ဓ တင်ပို္ဓစဉ် ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ ကျသင်ဴကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်မှ ခုနှိမ်ခွင်ဴ မရှိေစရ။
(ဇ)

အေကာက်ခွန်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ယာယီတင်သွင်ဵြခင်ဵ (Temporary Admission)
သို္ဓမဟုတ် ြပန်ေလျာဴအေကာက်ခွန် (Drawback) စနစ်ြဖငဴ် တင်သွင်ဵလာေသာ ကုန်စည်
မျာဵကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ြပန်လည်တင်ပို္ဓြခင်ဵမြပုဘဲ ြပည်တွင်ဵသုဳဵစွဲြခင်ဵြဖစ်ပါက
မူလကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုခဲဴေသာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကို ြပန်လည်ေပဵေဆာင်ေစရမည်။

၁၅။

(က)

ြပည်တွင်ဵြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက လှူဒါန်ဵေငွ၊ ေထာက်ပဳဴေငွ၊ ေချဵေငွြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်သညဴ်
လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကိစ္စအတွက် စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်
စက်မငဝန်ကကီဵဌာနသည် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ကုန်သွယ်
လုပ်ငန်ဵခွန် ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴ သို္ဓမဟုတ် သက်သာခွင်ဴြပုနိုင်သည်။

( ခ ) ကုန ် သွ ယ ် လု ပ် ငန်ဵ ခွ န်ဥ ပေဒအရ သမဝါယမကဏ္ဍနှင ဴ် ပုဂ္ဂ လ ိက ကဏ္ဍမျာဵအတွက ်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေရာင်ဵရေငွ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မငရေငွထက် မပိုလျှင် ကုန်သွယ်
လုပ်ငန်ဵခွန် စည်ဵ ကပ်ြခင်ဵမြပုရ(၁) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကျသငဴ်သညဴ် ကုန်စည်မျာဵကို ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ ်လုပ်
ေရာင်ဵချြခင်ဵအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵရေငွ စုစုေပါင်ဵ ကျပ်သိန်ဵ
၅၀၀ တိတိ၊
(၂) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကျသငဴ်သညဴ် ဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
အတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဝန်ေဆာင်မငရေငွ စုစုေပါင်ဵကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀ တိတိ၊
(၃) ကုန်သွယ်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအတွက် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ေရာင်ဵရေငွ
စုစုေပါင်ဵကျပ်သိန်ဵ ၅၀၀ တိတိ၊
(၄) အေကာက်ခွန်လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ စဳသတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အလျင်အြမန် ေပဵပို္ဓ
ထုတ်ယူလိုသညဴ်ကုန်စည်မျာဵအေပ္ဒ အခွန်အခမျာဵ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုနိုင်သညဴ်
အေကာက်ခ ွန် ဦဵစီဵဌာန၏ အနိမ ဴ် ဆုဳဵ တန် ဖိ ုဵ သတ်မ ှတ ် ခ ျက် (de minimis
value threshold)။
။

(၁)
၅၀၀
၁၂
။
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(၂)
၊
။
၁၆။

မည်သူမဆို ဤဥပေဒအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကျသငဴ်သညဴ် ကုန်စည်တစ်မျုဵမျ
ိ ုဵကိ
ိ ု ထုတ်လုပ်

ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ကု န် သွ ယ ် လု ပ် ငန်ဵခွန် ကျသငဴ ် သ ညဴ ် ဝန်ေ ဆာင် မင တ စ် ရ ပ် ရပ်က ို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ်
ကုန်သွယ်မငလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို္ဓမှ နိုင်ငြဳ ခာဵေငွရရှိလျှင် အဆိုပါနိုငင
် ြဳ ခာဵေငွြဖငဴ် ေရာင်ဵရေငွ
သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မငရေငွအေပ္ဒ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကို ဤဥပေဒပါ သက်ဆိုငရ
် ာအခွန်နငန်ဵမျာဵ
အတိုငဵ် တွက်ချက်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ကျပ်ေငွြဖငဴ် ေပဵေဆာင်ရမည်။
၁၇။

(က)

ြပည်ပသို္ဓ တင်ပို္ဓေရာင်ဵချသညဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအေပ္ဒ ရှစ်ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊
ေရနဳစိမ်ဵမျာဵအေပ္ဒ ငါဵရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ်လ ည်ဵေကာင်ဵ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်ဵခွန် ကျသငဴ်
ေစရမည်။

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ကုန်စည်မျာဵမှအပ ကျန်ကုန်စည်မျာဵကို ြပည်ပသို္ဓ တင်ပို္ဓေရာင်ဵချြခင်ဵ
အတွက် ေရာင်ဵရေငွအေပ္ဒတွင် သုညရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် ကျသငဴ်
ေစရမည်။ ြပည်ပသို္ဓ တင်ပို္ဓေရာင်ဵချြခင်ဵအတွက် ကျသငဴ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်မှ
ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူစဉ် သို္ဓမဟုတ ် ထုတ ်လုပ်စဉ် က ေပဵေဆာင်ခ ဲဴသညဴ် ကုန်သွယ်
လုပ်ငန်ဵခွန်ကို စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ခုနှိမ်နိုင်သည်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် စည်ဵမျဉ်ဵ
မျာဵတွင် မည်သို္ဓဆိုေစကာမူ ြပည်ပပို္ဓကုန်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်ပသို္ဓ တင်ပို္ဓေရာင်ဵချြခင်ဵ
အတွက် ကျသငဴ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်သည် ကုန်စည်ကို ဝယ်ယူစဉ် သို္ဓမဟုတ် ထုတ်လုပ်
စဉ်က ေပဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေအာက် ေလျာဴနည်ဵေနပါက ြပန်အမ်ဵေငွ
ေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။ သို္ဓရာတွင် ကိုယ်တိုင်သုဳဵစွဲရန် အလို္ဓငှာ ြပည်တွင်ဵ၌ဝယ်ယူပပီဵ
ြပည်ပသို္ဓ ယူေဆာင်သွာဵသညဴ် ကုန်စည်မျာဵနှငဴ်မသက်ဆိုင်ေစရ။
( ဂ ) ဤပုဒ်မပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵသည် မစည်ဵ ကပ်ထိုက်သညဴ် ေရာင်ဵရေငွ၊ ဝန်ေဆာင်မင
ရေငွပမာဏ သတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ြခင်ဵမရှိေစရ။
၁၈။

ဤဥပေဒ၏အခန်ဵ (၆) တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဆ
ဴ ိုချက်သည်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်အတိုငဵ် ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၇)
ဝင်ေငွခွန်
၁၉။

(က)

၄၈
။
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။
(ခ)

၄၈
။

(ဂ)

၄၈
၊
၆
ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကေပ်ရန်ဝင်ေငွအလွှာ
အမှတ်စဉ်

ေိ

ေျပ်

ေျပ်

၁

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ ရာခိုငန
် ငန်ဵ

၂

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅ ရာခိုငန
် ငန်ဵ

၃

၅,၀၀၀,၀၀၁

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ ရာခိုငန
် ငန်ဵ

၄

၁၀,၀၀၀,၀၀၁

၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ ရာခိုငန
် ငန်ဵ

၅

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ရာခိုငန
် ငန်ဵ

၆
(ဃ)

စည်ဵကေပ်ရန်

မှ

၃၀,၀၀၀,၀၀၁နှငအ
ဴ် ထက်

ဝင်ေငွခွန်နှုန်ဵ

၂၅ ရာခိုငန
် ငန်ဵ

ဝင်ေငွခ ွန်ဥပေဒတွင် မည်သို္ဓပင် ြပဋ္ဌာန်ဵပါရှိေစကာမူ မည်သူမဆို ေြမငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ၊
အေဆာက်အအုဳငှာဵရမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ အခန်ဵငှာဵရမ်ဵြခင်ဵတို္ဓမှရရှိေသာ စုစုေပါင်ဵငှာဵရမ်ဵခ
ရေငွအေပ္ဒ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွငဴ်မျာဵ နုတ်ပယ်ပပီဵ ကျန်ေငွအေပ္ဒ
တစ်ဆယ် ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ဝင်ေငွခ ွန် သီဵြခာဵစည်ဵ ကပ်ရမည်။ အြခာဵဝင်ေငွမျာဵနှငဴ်
ပူဵေပါင်ဵ၍ ထပ်မဳစည်ဵ ကပ်ြခင်ဵမြပုရ။ နိုင်ငဳေတာ်ပိုင် စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊
ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမစုပ်နှဳမငေကာ်မရှင်က ထုတ်ေပဵသညဴ်ခွငဴ်ြပုမိန့်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေသာ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ကုမ္ပဏီမျာဵ၊ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵြဖစ်ပါက အခွန်ထမ်ဵအမျ ုဵအစာဵ
ိ
အလိုက် သီဵြခာဵသတ်မှတ်ေပဵထာဵေသာ ဝင်ေငွခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။

( င ) အစုစပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်ပါက ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွငဴ် နုတ်ပယ်ပပီဵေနာက်
ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ဇယာဵပါ ဝင်ေငွခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
( စ ) ဤပုဒ်မပါ ဝင်ေငွခွန်နငန်ဵမျာဵသည် ဝင်ေငွရရှိသူတစ်ဦဵဦဵ သို္ဓမဟုတ် ဝင်ေငွအမျုဵအစာဵ
ိ
တစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သီဵြခာဵဝင်ေငွခွန်နငန်ဵ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အခွန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ်
သက်ဆိုငြ် ခင်ဵမရှိေစရ။

19
၂၀။

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) တို္ဓအရ အေြခခဳသက်သာခွငဴ်

ခွငဴ်ြပုေငွသည် ဝင်ေငွအမျုဵအစာဵတစ်
ိ
ခုစီ၏ ၂၀ ရာခိုငန
် ငန်ဵနှင်ည
ဴ ီမျှေသာေငွ ြဖစ်ရမည်။ သို္ဓရာတွင်
နှစ်တစ်နှစ်အတွက် အေြခခဳသက်သာခွငဴ် ခွငဴ်ြပုေငွစုစုေပါင်ဵသည် ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထက်မပိုေစရ။
၂၁။

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၁) နှငဴ် (၂) တို္ဓအရ ေအာက်ပါသက်သာခွငဴ်

ခွငဴ်ြပုေငွကို ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ)၊ ပုဒမ
် ခွဲငယ် (၂) ပါတစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်၏ စုစုေပါင်ဵ
ဝင်ေငွမှနုတ်ပယ်၍ ကျန်ေငွအေပ္ဒတွင် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်(က)

အတူေနမိဘတစ်ဦဵလျှင် ကျပ် ၁၀ သိန်ဵစီ၊

( ခ ) အိမ်ေထာင်ဖက်တစ်ဦဵအတွက်သာလျှင် ကျပ် ၁၀ သိန်ဵ၊
( ဂ ) သာဵသမီဵတစ်ဦဵလျှင် ကျပ် ၅ သိန်ဵစီ။
၂၂။

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှငဴ် ၆-က တို္ဓအရ သက်သာခွင်မ
ဴ ျာဵမနုတ်မီ ြပည်ပေနနိုငင
် ဳသာဵ၏

ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ရရှိသညဴ် ဝင်ေငွေခါင်ဵစဉ်မှတစ်ပါဵ နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖငဴ် ြပည်ပတွင်ရရှိသညဴ် စုစုေပါင်ဵ
ဝင်ေငွအေပ္ဒ တစ်ဆယ်ရာခိုငန
် ငန်ဵြဖငဴ် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။
၂၃။

(က)

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်ထမ်ဵအမျုဵအစာဵမျာဵနှ
ိ
ငဴ်ပတ်သက်၍ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ
သက်သာခွငဴ်မျာဵမနုတ်ပယ်မီ စုစုေပါင်ဵအသာဵတင်အြမတ်ဝင်ေငွအေပ္ဒ ၂၅ ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ်
ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည် (၁) ြမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ ၁၉၅၀ ြပညဴ်နှစ် အထူဵကုမ္ပဏီအက်ဥပေဒ
အရြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်င၌
ဳ မှတ်ပုဳတင်၍ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵသညဴ် ကုမ္ပဏီ၊
(၂) ြပည်ပေနနိုငင
် ြဳ ခာဵသာဵ၏လစာေခါင်ဵစဉ်မှတစ်ပါဵ အြခာဵဝင်ေငွ၊
(၃) ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမစုပ်နမ
ှဳ ငေကာ်မရှင်ကထုတ်ေပဵသညဴ် ခွငဴ်ြပုမိန့်ြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေသာ
လုပ်ငန်ဵ၊
(၄) နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ပိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ။

( ခ ) အေြခခဳသမဝါယမအသင်ဵမှအပြဖစ်ေသာ သမဝါယမအသင်ဵမျာဵ၏ အသာဵတင်အြမတ်
ဝင်ေငွမှ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွငဴ်မျာဵနုတ်ပယ်ပပီဵ ကျန်ဝင်ေငွအေပ္ဒ
၂၅ ရာခိုငန
် ငန်ဵြဖငဴ် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။
၂၄။

ြပည်ပေနနိုငင
် ြဳ ခာဵသာဵြဖစ်လျှင် ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှငဴ် ၆-က တို္ဓအရ သက်သာခွင်မ
ဴ ျာဵ

နုတ ် ပ ယ် ြခင်ဵ မြပုရ။ ယင်ဵ ၏စုစ ုေ ပါင် ဵဝင်ေငွ အေပ္ဒ လစာေခါင်ဵ စဉ် မှ ဝင်ေငွြ ဖစ် ပါက ဤဥပေဒ
ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုငဵ် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။
၂၅။

(က)

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ နှငဴ် ၆-က တို္ဓအရ သက်သာခွငဴ်မျာဵမနုတ်မီ စည်ဵ ကပ်မငမှ
လွတ်ကင်ဵေနေသာ ဝင်ေငွအေပ္ဒ ၃၀ ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။ သို္ဓရာတွင်
နိုင်ငဳသာဵမည်သူမဆို အေြခပစ္စည်ဵတစ်ရပ်ရပ်ကို ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊
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ရယူြခင်ဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵ အသစ်တည်ေထာင်ြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵထပ်မဳတိုဵချဲ့ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတို္ဓ
အတွက် အသုဳဵြပုသညဴ်ဝင်ေငွမှ ဝင်ေငွရလမ်ဵ တင်ြပနိုင်သညဴ် ဝင်ေငွရှိပါက ယင်ဵဝင်ေငွအာဵ
နုတ်ပယ်ပပီဵ ကျန်စည်ဵ ကပ်မမ
င ှလွတ်ကင်ဵေနေသာ ဝင်ေငွအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊
ဝင်ေငွရလမ်ဵတင်ြပနိုင်ြခင်ဵမရှိပါက အသုဳဵြပုသညဴ် ဝင်ေငွအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင်ဵ
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်နငန်ဵအတိုင်ဵ ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။ အသုဳဵြပုသညဴ်ဝင်ေငွ
အာဵလုဳဵအေပ္ဒ ဝင်ေငွရလမ်ဵအတိအကျတင်ြပနိုင်ပါက ဝင်ေငွခွန်ထမ်ဵေဆာင်ရန်မလို။
ဤပုဒ်မအရ အခွန်စည်ဵ ကပ်ြခင်ဵသည် တရာဵမဝင်ရရှိသညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ ပိုငဆ
် ိုင်ြခင်ဵ၊
ေရာင်ဵဝယ်ြခင်ဵတို္ဓနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေငွေ ကဵခဝါချမငတိုက်ဖျက်ေရဵဥပေဒအရ အေရဵယူ
သညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ သက်ဆိုငြ် ခင်ဵ မရှိေစရဝင်ေငွ(ေျပ်)
စဉ်

မှ

ေိ

ေျပ်

ေျပ်

၁

၁

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၆ ရာခိုင်နငန်ဵ

၂

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ ရာခိုင်နငန်ဵ

၃

၃၀၀,၀၀၀,၀၀၁

၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ရာခိုင်နငန်ဵ

၄
(

၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှငအ
်ဴ ထ

အခွန်နှုန်ဵ

၃၀ ရာခိုငန
် ငန်ဵ

) ပုဒမ
် ခွဲ (က) ပါ စည်ဵ ကပ်မမ
င ှလွတ်ကင်ဵေနေသာ ဝင်ေငွ ဆိုသည်မှာ ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊
ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့ မတိုင်မီက စည်ဵ ကပ်မမ
င ှလွတ်ကင်ဵေနေသာ ဝင်ေငွကို
ဆိုသည်။

(ဂ)

ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵသည် ၂၀၂၀ ြပညဴ်နှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၁ ရက်ေန့မှ
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့ အထိသာ အကျုဵသက်
ိ
ေရာက်ေစရမည်။

(ဃ)

ပုဒမ
် ခွဲ (က) ပါ အခွန်နငန်ဵမျာဵကို နိုင်ငေ
ဳ တာ်၏ စီဵပွာဵေရဵ အေြခအေနနှငဴ်နိုငင
် တ
ဳ ကာ
သက်ေရာက်မငအေြခအေနမျာဵကို သုဳဵသပ်၍ စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မငဝန်ကကီဵ
ဌာနသည် ြပင်ဆင်သတ်မှတ်မငမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါက ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ
အဖွဲ့သို္ဓ တင်ြပရမည်။

၂၆။

သမဝါယမအသင်ဵဥပေဒအရ မှတ်ပုဳတင်ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ် အေြခခဳသမဝါယမအသင်ဵမျာဵ၏

အသာဵတင်အြမတ်ဝင်ေငွမှ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင်မ
ဴ ျာဵနုတ်ပယ်ပပီဵ ကျန်ဝင်ေငွ
အေပ္ဒ ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ဂ) ပါ ဝင်ေငွခွန်နငန်ဵမျာဵြဖငဴ် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။
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၂၇။

အေြခပစ္စည်ဵတစ်ခု သို္ဓမဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ၊ အြခာဵတစ်နည်ဵ

နည်ဵြဖငဴ် လဃဲေြပာင်ဵြခင်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵေငွရရှိလျှင် ထိုသို္ဓြမတ်စွန်ဵသညဴ် ကျပ်ေငွ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငြဳ ခာဵေငွ
အေပ္ဒ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ ပုဒမ
် ၆ နှငဴ် ၆-က တို္ဓအရ သက်သာခွငမ
ဴ် ျာဵမနုတ်မီ(က)

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရနဳနှငဴ်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်
လုပ်ကိုင်သညဴ် ကုမ္ပဏီြဖစ်ပါက ေအာက်တွင် ြမတ်စွန်ဵေငွနှငဴ် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပထာဵေသာ
အခွန်နငန်ဵမျာဵအတိုငဵ် ရရှိသညဴ်ေငွေ ကဵအမျုဵအစာဵြဖငဴ
ိ
် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည် ြမတ်စွန်ဵေငွ

ေပဵေဆာင်ရမညဴ်ဝင်ေငွခွန်နန
ှု ်ဵ

(၁) ညီမျှကျပ် သန်ဵေပါင်ဵ(၁၀၀,၀၀၀) အထိ

၄၀

(၂) ညီမျှကျပ် သန်ဵေပါင်ဵ(၁၀၀,၀၀၀) အထက်မှ

၄၅

(၁၅၀,၀၀၀) အထိ
(၃) ညီမျှကျပ် သန်ဵေပါင်ဵ(၁၅၀,၀၀၀) အထက်
(ခ)

၅၀

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ ေရနဳနှငဴ်သဘာဝဓာတ်ေငွ့ ရှာေဖွတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵကဏ္ဍတွင် ပါဝင်
လုပ်ကိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီမှအပြဖစ်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလ်စုမျာဵ သို္ဓမဟုတ် တစ်ဦဵချင်ဵ ပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ပါက
ြမတ်စွန်ဵသညဴ် ကျပ်ေငွ သို္ဓမဟုတ် နိုင်ငဳြခာဵေငွအေပ္ဒ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နငန်ဵြဖငဴ် ဝင်ေငွခွန်
စည်ဵ ကပ်ရမည်။ ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါက ကျသငဴ်အခွန်ကို ရရှိသညဴ် ေငွေ ကဵ
အမျုဵအစာဵြဖငဴ
ိ
် ေပဵေဆာင်ရမည်။

၂၈။

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ အေြခပစ္စည်ဵတစ်ခု သို္ဓမဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ် အြခာဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် လဃဲေြပာင်ဵြခင်ဵြပုလုပ်သညဴ် အေြခပစ္စည်ဵ၏တန်ဖိုဵ စုစုေပါင်ဵသည်
ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထက်မပိုလျှင် အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွ ေပ္ဒေပါက်ေစကာမူ ဝင်ေငွခွန် မကျသငဴ်ေစရ။
၂၉။

အသစ်ထူေထာင်ေသာ ထု တ ် လု ပ် မင ကိ ု အေြခခဳ သ ညဴ်အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ

အတွက် လုပ်ငန်ဵစတင်ေသာနှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်ဵသုဳဵနှစ်ကာလအတွင်ဵ နှစ်တစ်နှစ် စုစုေပါင်ဵ
အသာဵတင် အြမတ်ဝင်ေငွ ကျပ်သိန်ဵ ၁၀၀ ထိ ဝင်ေငွခွန်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ြပုသည်။ ေဖာ်ြပပါ ဝင်ေငွထက်
ပိုမိုရရှိပါက ပိုမိုရရှိသညဴ်ဝင်ေငွအေပ္ဒတွင်သာ ဝင်ေငွခွန်စည်ဵ ကပ်ရမည်။
၃၀။

အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွေခါင်ဵစဉ်မှအပ ကျန်ဝင်ေငွေခါင်ဵစဉ်မျာဵအတွက် နိုငင
် ြဳ ခာဵေငွြဖငဴ်

ဝင်ေငွရရှိလျှင် ယင်ဵဝင်ေငွအေပ္ဒတွင် ဝင်ေငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ စည်ဵမျဉ်ဵ ၈ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်နှင်အ
ဴ ညီ
တွက်ချက်၍ ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳသာဵနှငဴ် ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါက ကျပ်ေငွြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊
ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါက ရရှိသညဴ်ေငွေ ကဵအမျုဵအစာဵြဖငဴ
ိ
်လည်ဵေကာင်ဵ ဝင်ေငွခွန်ေပဵေဆာင်
ရမည်။
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(က)

ေအာက်ေဖာ်ြပပါဝင်ေငွတ စ်ရပ်ရပ် သို္ဓမဟုတ် ဝင်ေငွအမျ ုဵအစာဵ
ိ
တစ်ရပ်ရပ်အေပ္ဒ
ဝင်ေငွခွန် ကင်ဵလွတ်ခွငြဴ် ပုသည်(၁) မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိတ်ကိုေြပာင်ဵလဲေစတတ်ေသာေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ
ဖမ်ဵဆီဵရမငအေပ္ဒ ဆုေငွချဵြမစ
ီ ငဴ်ြခင်ဵအစီအစဉ်အရ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဆုေငွကို
တစ်ကကိမ်တည်ဵရရှိြခင်ဵြဖစ်ေစ၊ အကကိမ်ကကိမ်ရရှိြခင်ဵြဖစ်ေစ ရရှိသညဴ် စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွ၊
(၂) တရာဵမဝင် ပ စ္စ ည ် ဵ မျာဵ ဖမ် ဵ ဆီ ဵ ရမင အေပ္ဒ ဆု ေငွ ခ ျ ီဵြမစ င ဴ ် ြ ခင် ဵ အစီ အ စဉ် အ ရ
နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ ဆုေငွကို တစ်ကကိမ်တည်ဵရရှိြခင်ဵြဖစ်ေစ၊ အကကိမ်ကကိမ်ရရှိြခင်ဵ
ြဖစ်ေစ ရရှိသညဴ် စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွ၊
(၃) နိုင်ငဳေတာ်မှချဵြမစ
ီ ငဴ်ေသာ ဘွဲ့ထူဵဂုဏ်ထူဵတဳဆိပ်မျာဵနှငဴ်အတူ ရရှိသညဴ်ချဵြမစ
ီ ငဴ်ေငွမျာဵ၊
(၄) ြပည်ပေနနိုင်ငဳသာဵ၏ ြပည်ပတွင် နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖငဴ်ရရှိေသာ လစာေခါင်ဵစဉ်မှဝင်ေငွ၊
(၅) အစိုဵရေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆု ဆုမဲမှ ထုတ်ယူရရှိေငွ၊
(၆) အပငိမ်ဵစာဵယူသညဴ်အခါ ရရှိသညဴ်ပင်စင်၊ ပင်စင်မှေြပာင်ဵလဲ၍ ရရှိေသာေငွနှငဴ်
လုပ်သက်ဆုေငွ (Gratuity)၊
(၇) ေရှဵေဟာင်ဵပစ္စည်ဵေတွ့ရှိမငအေပ္ဒ နိုငင
် ေ
ဳ တာ်မှ ဂုဏ်ြပုချဵြမစ
ီ ငဴ်ေငွ။

( ခ ) ေအာက်ေဖာ်ြပပါကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စက်မငဝန်ကကီဵဌာနသည်
ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ဝင်ေငွခွန်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်၊ သက်သာခွငဴ်
မျာဵြပုနိုင်သည်(၁) ြပည်တွင်ဵြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက နိုင်ငဳေတာ်သို္ဓလှူဒါန်ဵေငွ၊ ေထာက်ပဳဴေငွြဖငဴ်
ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် ဝင်ေငွခွန်ကိစ္စရပ်မျာဵ၊
(၂) ေငွေချဵသက်ေသခဳလက်မှတ ် ေစျဵကွက်ဖွဳ့ ပဖို ဵတိုဵတက်ေရဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ
ဝင်ေငွခွန်ကိစ္စရပ်မျာဵ။
၃၂။

ဤဥပေဒ၏ အခန်ဵ (၇) တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိုချက်သည်

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်အတိုငဵ် ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၈)
ရတနာခွန်
၃၃။

ြမန်မ ာဴေကျာက်မ ျက်ရ တနာဥပေဒ ပုဒ် မ ၃၈ အရ ေကျာက် မျက် ရတနာအရို င်ဵ ကိ ုြ ဖစ်ေ စ၊

ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာထည်ကို ြဖစ်ေစ၊ လက်ဝတ်ရတနာကိုြဖစ်ေစ၊ ေကျာက်မျက်ရတနာြဖင်ဴ
ြပုလု ပ်ေ သာ ပစ္စ ည်ဵ ကိ ု ြဖစ် ေစ ယင်ဵတိ ု္ဓ နှ င် ဴစပ် လျဉ်ဵ၍ ယှဉ ်တ ွ ဲေ ဖာ်ြ ပပါ အခွန ်န ငန်ဵ မျာဵအတို င်ဵ
ရတနာခွန် ကျသင်ဴေစရမည်။ ေကာက်ခဳရရှိသည်ဴ ရတနာခွန်နှငစ
်ဴ ပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵ
ဌာန၏ သက်ဆိုငရ
် ာဘဏ်စာရင်ဵသို္ဓ လဃေ
ဲ ြပာင်ဵေပဵသွငဵ် ရမည်(က)

ေကျာက်မျက်ရတနာမျာဵ

ြဖစ်ပါက အမှန်တကယ် ေရာင်ဵချသည်ဴတန်ဖဵို

အေပ္ဒတွ င် လ ည် ဵေကာင်ဵ ၊ အမှ န်တ ကယ် ေ ရာင်ဵချသည် ဴတ န်ဖ ိုဵ အေပ္ဒ အေြခြပု၍
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ြမန်မာဴေကျာက်မျက်ရတနာေရာင်ဵဝယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵက သတ်မှတ်သည်ဴ ေရာင်ဵေဈဵတန်ဖိုဵ
အေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ယင်ဵတန်ဖိုဵနှစ်ရပ်အနက် မျာဵရာတန်ဖိုဵအေပ္ဒတွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊
(ခ)

ြပည်တွင်ဵသို္ဓ တင်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်လျှင် ကုန်ဵေပ္ဒေရာက်တန်ဖိုဵအေပ္ဒတွင် လည်ဵေကာင်ဵ။
စဉ်

ေေျာေ်မျေ်ရတနာအမျုဵအစာဵ
ိ

အခွန်နှုန်ဵ

၁

ေကျာက်စိမ်ဵအရိုင်ဵထည်မျာဵ။

၁၁

၂

စိန်နှင်ဴြမမှအပ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှင်ဴ အြခာဵအဖိုဵတန် ေကျာက်မျက် ၉
ရတနာ အရိုငဵ် ထည်မျာဵ။

၃

စိန်နှင်ဴြမမှအပ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှင်ဴ အြခာဵ

၅

အဖိုဵတန်ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာထည်မျာဵ၊ စိန်နှင်ဴြမမှအပ
ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှင်ဴ အြခာဵအဖိုဵတန် ေကျာက်မျက်
ရတနာမျာဵ စွဲကပ်ထာဵသည်ဴ လက်ဝတ်ရတနာ အေချာထည်မျာဵ။
၄

ေကျာက်မျက်ရတနာြဖင်ဴ ြပုလုပ်ေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ။

၅

အခန်ဵ (၉)
အြခာဵအခွန်အေောေ်ဆိုင်ရာေောေ်ခဳရမညဴ်နှုန်ဵောဵမျာဵ
၃၄။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အခွန်တစ်ရပ်ရပ်၏ ေကာက်ခဳရမညဴ်

နငန်ဵထာဵမျာဵ၊ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်နှင်ဴ သက်သာခွငတ
ဴ် ို္ဓကို တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ စီမဳေဆာင်ရွက်ရမည် (က)

ယစ်မျုဵခွ
ိ န်၊

( ခ ) သွင်ဵကုန်အတွက်လိုငစ
် င်ေ ကဵ၊ ပါမစ်ေ ကဵမျာဵ၊
( ဂ ) ြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ အာင်ဘာေလသိန်ဵဆု၊
(ဃ)

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ယာဉ်ေမာင်ဵလိုငစ
် င်၊ လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င်ဆိုင်ရာ အခေငွမျာဵ၊

( င ) ရုဳဵခွန်နှငဴ် တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်၊
( စ ) ခရီဵလှညဴ်လည်ေရဵလိုင်စင်၊ ဟိုတယ်နှငဴ်တည်ဵခိုရိပ်သာလိုင်စင်၊ ဧညဴ်လမ်ဵညဃန်လုပ်ငန်ဵ
လိုင်စင်မျာဵအတွက် လိုင်စင်ေ ကဵ၊
(ဆ)

အေကာက်ခွန်၊

( ဇ ) ေြမယာေပ္ဒတွင်ေကာက်ခဳသညဴ်အခွန်၊
( ဈ ) ေရခွန်၊
(ည)

တာတမဳခွန်၊

( ဋ ) သစ်ေတာမျာဵမှပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်ယူသညဴ်အတွက် ေကာက်ခဳသညဴ်သစ်ေတာခွန်၊
( ဌ ) ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်ယူသညဴ်အတွက် ေကာက်ခဳသညဴ်အခွန် (စက်မငကုန် ကမ်ဵ
တွင်ဵထွက်နှင်ဴ အလှဆင်ေကျာက်မျာဵမပါ)၊
( ဍ ) ငါဵလုပ်ငန်ဵဆိုငရ
် ာအခွန်အခ၊
( ဎ ) ေရနဳနှငဴ် သဘာဝဓာတ်ေငွ့ထုတ်ယူသညဴ်အတွက် ေကာက်ခဳသညဴ်အခွန်၊
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(ဏ) ဓာတ်သတ္တုခွန်နှငဴ် တွငဵ် ဝခွန်၊
(တ)

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိုငြ် ခင်ဵေ ကာငဴ် ေကာက်ခဳသညဴ်အခွန်အခ၊

(ထ)

ေရအာဵအရင်ဵအြမစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်ယူသညဴ်အတွက် အခမဲဴရရှိသညဴ် ဓာတ်အာဵခ၊

( ဒ ) ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှင်ဴ ေြမရိုင်ဵမျာဵလုပ်ပိုင်ခွငဴ်၊ အသုဳဵြပုခွငဴ် ရရှိသူမျာဵထဳမှ ေကာက်ခဳ
ရရှိသညဴ် အခွန်။
အခန်ဵ (၁၀)
အေေွေေွ
၃၅။

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည် အခွန်ေကာက်ခဳမင အေထာက်အကူြပုအဖွဲ့မျာဵကို အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ

ထုတ်ြပန်၍ ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၆။

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည် နိုငင
် ေ
ဳ တာ်အတွင်ဵထုတ်လုပ်သညဴ် ကုန်စည်မျာဵနှင်ဴ ြပည်ပမှ

တင်သွင်ဵသညဴ်ကုန်စည်မျာဵ ေဈဵကွက်အတွင်ဵ ယှဉ်ပပိုင်ေရာင်ဵချနိုင်ေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵ
ကုန်ထုတ်လုပ်မငလုပ်ငန်ဵမျာဵကို အဓိကမှီတည်ေဆာင်ရွက်ေနရသညဴ် ြပည်တွင်ဵစိုက်ပျုဵေရဵနှ
ိ
ငဴ် ေမွဵြမူေရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကသညဴ် ြပည်တွင်ဵြပည်ပ ရင်ဵနှီဵြမစုပ်နှဳမငလုပ်ငန်ဵ
မျာဵကို ေရရှည်အကျုဵစီ
ိ ဵပွာဵ ြဖစ်ထွန်ဵတိုဵတက်လာေစရန်လည်ဵေကာင်ဵ နိုင်ငဳေတာ်မှပါဝင်လက်မှတ်
ေရဵထိုဵထာဵသညဴ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်မျာဵနှငဴ် ဆန့်ကျင်ြခင်ဵမရှိေစဘဲ ေအာက်ပါတို္ဓကို
ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်(က)

ကုန်စည်မျာဵ တင်သွင်ဵခွငဴ်ြပုသညဴ်ပမာဏ၊ အေကာက်ခွန်နငန်ဵ မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍
ကမ္ဘာဴကုန်သွယ်ေရဵအဖွဲ့ ၊ ကမ္ဘာဴအေကာက်ခ ွန်အဖွဲ့ နှငဴ် အာဆီယဳလွတ်လပ်ေသာ
ကုန်သွယ်ေရဵဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵမူေဘာင်အတွငဵ် မှ အာဆီယဳေဒသတွင်ဵ
နိုငင
် မ
ဳ ျာဵနည်ဵတူ အြမငဴ်ဆုဳဵရရှိနိုင်သညဴ်အခွငဴ်အေရဵ၊ သက်သာခွင်မ
ဴ ျာဵရရှိေစနိုင်ရန်
ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊

( ခ ) အေကာက်ခွန်ဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီြဖစ်ေစ၊ ပိက
ု္ဓ ုန်သွင်ဵကုန် ခွင်ြဴ ပုြခင်ဵနှငဴ်
ခွဲတမ်ဵသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီြဖစ်ေစ
လိအ
ု ပ်သညဴ် အစီအမဳမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ။
၃၇။

(က)

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် အခွန်ေပဵေဆာင်ထိုက်သူမျာဵ ဥပေဒနှငဴ်အညီ ခဳစာဵ
နိုင်ေသာ အခွန်ဆိုင်ရာသက်သာခွငဴ်၊ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်မျာဵကို ြပည်သူမျာဵအာဵ အသိေပဵြခင်ဵ၊
သက်သာခွငဴ်မျာဵနှငဴ်အညီ အခွန်ေကာက်ခဳရာတွင် တွက်ချက်ခွငဴ်ြပုေပဵြခင်ဵ၊ အခွန်ဆိုင်ရာ
တာဝန်ေကျပွန်သညဴ် အခွန်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အခွန်ထမ်ဵြပည်သူမျာဵအာဵ အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵနှငဴ်
ထိက
ု ်သငဴ်ေသာချဵြမစ
ီ င်မ
ဴ ငမျာဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵတို္ဓကုိ ြပုလုပ်ေပဵရမည်။

( ခ ) စီမ ဳက ိန် ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှ ငဴ် စက်မ ငဝ န်က ကီဵ ဌာနသည် အခွန် စနစ်ြပုြပင်ေြပာင်ဵ လဲေ ရဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵအတွက် ပုဒ်မခွဲ(က) ပါ လုပ်ငန်ဵရပ်မျာဵကို
အေကာင် အ ထည် ေဖာ် ရ ာတွ င် ဘဏ္ဍာေရဵဆို င် ရ ာ လု ပ် ထု ဳဵ လု ပ်န ည်ဵ မျာဵနှ ငဴ် အ ညီ
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ြပည် ေထာင်စ ု ၏ ဘဏ္ဍာေငွအရအသုဳဵဆိုင်ရာဥပေဒ၌ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏
သာမန်အသုဳဵစရိတ်အြဖစ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချက်ြဖငဴ် ခွငဴ်ြပု
ေပဵနိုငသ
် ည်။
( ဂ ) စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵဌာနသည် ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) ပါ အသုဳဵစရိတ်မျာဵအာဵ
အခွန်ေကာက်ခဳမငဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်ေကျပွန်သညဴ် နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမျာဵကို ဆုေ ကဵေငွ
ချဵြမစ
ီ ငဴ်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ သုဳဵစွဲနိုင်သည်။
၃၈။

အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထာဵြခင်ဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ေကာက်ခဳရဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵ၏ ၂၀ ရာခိုင်နငန်ဵကို သတင်ဵေပဵတင်ြပသူအာဵ လည်ဵေကာင်ဵ၊ ၃၀
ရာခိ ုင ်နင န်ဵ ကိ ု ရှာေဖွ ဖ မ်ဵ ဆီဵ သူ အာဵ လည်ဵေကာင်ဵ ဆုေ ကဵအြဖစ် ချ ီဵြမစင ်ဴ ရမည်။ သတင်ဵေပဵ
တင်ြပသူ မည်သူမည်ဝါြဖစ်ေ ကာင်ဵကို အစိုဵရကိစ္စမှတစ်ပါဵ ထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ မြပုရ(က) အခွန် အ မှ တ ်တ ဳ ဆိ ပ် ကပ်နှ ိပ ်ေ ရာင်ဵချေစရမည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵနှငဴစ
် ပ်လျဉ်ဵ၍
အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်ကို လက်ဝယ်ရ ရှိပိုင်ဆိုင်ထာဵသူနှင်ဴ
သတ်မ ှတ ် အ ခွန ် အမှတ ် တ ဳဆ ိပ ် ကပ်နှ ိ ပ်ေ ပဵရန် ပျက် ကွ က် သ ည် ဴ အထူဵ ကု န်စ ည်
ထုတ်လုပ်သူတို္ဓအေပ္ဒ အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင်ဴ ပုဒ်မခွဲ(စ) အရ
တပ်ရိုက်သည်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵ၊
(ခ)

ကျန်အထူဵကုန်စည်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်ကို
လက်ဝယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထာဵသူအေပ္ဒ အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ
တပ်ရိုက်သည်ဴ ဒဏ်ေ ကဵေငွ။

၃၉။

( က)

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒ ပုဒမ
် ၂၁၊ ပုဒမ
် ခွဲ(စ) တွင် မည်သို္ဓပင်ပါရှိေစကာမူ ေြပစာ
သို္ဓမဟုတ် ေငွလက်ခဳရရှိေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵကို ထာဵရှိေသာ်လည်ဵ ဝယ်ယူသူ
သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မငရယူသူထဳသို္ဓ ထုတ်ေပဵရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေြပစာအာဵ
ထုတ်ေပဵေသာ်လည်ဵ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြဖငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ
ကျသငဴ်အခွန်တန်ဖိုဵအတိုင်ဵ အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နှိပ်ေပဵရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵတို္ဓကို
ပမို့နယ်အခွန်ဉီဵစီဵဌာနမှူဵက စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပါက ယင်ဵသို္ဓ ပျက်ကွက်ြခင်ဵအတွက် ေြပစာ
သို္ဓမဟုတ် ေငွလက်ခဳရရှိေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵ တန်ဖိုဵအေပ္ဒ ထပ်မဳေပဵေဆာင်
ရမညဴ် အခွန်၏ ၁၀၀ ရာခိုငန
် ငန်ဵကို ဒဏ်ေ ကဵေငွအြဖစ် ေပဵေဆာင်ေစရမညဴ်အြပင်
ပျက်ကွက်မငအကကိမ်အလိုက် ေအာက်ပါေငွပမာဏကိုပါ ဒဏ်ေ ကဵေငွအြဖစ် ေပဵေဆာင်
ေစရမည်(၁) ပထမအကကိမ်ပျက်ကွက်ြခင်ဵအတွက် ကျပ် ၅ သိန်ဵ၊
(၂) ဒုတိယအကကိမ်ပျက်ကွက်ြခင်ဵအတွက် ကျပ် ၁၀ သိန်ဵ၊
(၃) တတိယအကကိမ်ပျက်ကွက်ြခင်ဵအတွက် ကျပ် ၁၅ သိန်ဵ၊
(၄) တတိယအကကိမ်အထက် ပျက်ကွကြ် ခင်ဵအတွက် ကျပ်သိန်ဵ ၂၀ ။
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(ခ)

အခွန်အမှတ ်တ ဳဆိပ် ကပ်နှိပ်ေရာင်ဵချေစရမည်ဴ ကုန်စည်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ ်
အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နှိပ်ထာဵြခင်ဵမရှိဘဲ ေရာင်ဵချေ ကာင်ဵ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵက
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပါက အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်ကပ်နှိပ်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ ကုန်စည်ကို လက်ရှိ
ပိုင်ဆိုင်ထာဵြခင်ဵအတွက် လက်ဝယ်ထာဵရှိသူက ယင်ဵကုန်စည်တန်ဖိုဵ၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နငန်ဵကို
ဒဏ်ေ ကဵေငွအြဖစ် ေပဵေဆာင်ရမည်။

၄၀။

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့သည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေကာက်ခဳရဒဏ်ေ ကဵေငွမျာဵနှငစ
ဴ် ပ်လျဉ်ဵ၍

ဆုေ ကဵေငွ ချဵြမစ
ီ ငဴ်ြခင်ဵကို အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်နိုင်သည်(က)

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒတွင် မည်သို္ဓပင်ပါရှိေစကာမူ ေြပစာ သို္ဓမဟုတ် ေငွလက်ခဳ
ရရှိေ ကာင်ဵ အေထာက်အထာဵကိုထာဵရှိေသာ်လည်ဵ ဝယ်ယူသူ သို္ဓမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မင
ရယူ သ ူ ထ ဳ သ ိ ု ္ဓ ထု တ ် ေ ပဵရန် ပျက် က ွ က ် ြ ခင် ဵ ၊ ေြပစာအာဵ ထုတ်ေပဵေသာ်လည်ဵ
ကျသငဴ်အခွန်တန်ဖိုဵနှငဴ် ညီမျှေသာ အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်ကပ်နှိပ်ေပဵရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ
တို္ဓအတွက် ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒမ
် ခွဲ (က) အရ တပ်ရိုက်သညဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွ၊

(ခ)

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နှိပေ
် ရာင်ဵချရန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ ကုန်စည်နှငဴစ
် ပ်လျဉ်ဵ၍
သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴအတိုင်ဵ အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နှိပ်ထာဵြခင်ဵမရှိဘဲ ေရာင်ဵချြခင်ဵ
အတွက် ဤဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒမ
် ခွဲ (ခ) အရ တပ်ရိုက်သညဴ် ဒဏ်ေ ကဵေငွ။

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်။

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်
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ဇယာဵ(၁)
ြပည်ေောင်စု၏အခွန်အေောေ်မျာဵေောေ်ခဳရန်မူလလျာောဵချေ်
(ေျပ်သန်ဵေပါင်ဵ)
အမှတ်

ြပည်ေောင်စုအစိုဵရအဖွ့ဲ ၏

စဉ်

တာဝန်ခဳဝန်ကေီဵဌာနမျာဵ

၁

အေကောင်ဵအရာ

၂၀၂၀ ခန့်မန
ှ ်ဵေြခ

ြပည်တွင်ဵေွေ်ေုန်နှငဴ် ြပည်သူြပည်သာဵမျာဵ

၄,၄၀၉,၇၂၃.၀၄၇

သုဳဵစွဲမှုအေပါ် ေောေ်ခဳသညဴ် အခွန်အေောေ်
၁

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵ

ယစ်မျုဵခွ
ိ န်၊

၁,၂၈၉.၇၁၉

ဌာန
၂

စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်၊

၂,၂၀၁,၉၅၄.၈၄၉

ဌာန
၃

စီဵပွာဵေရဵနှငဴ်ကူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ သွင်ဵကုန်အတွက်လိုင်စင်ေ ကဵ၊
ဝန်ကကီဵဌာန

၄

၆,၀၀၀.၀၀၀

ပါမစ်ေ ကဵမျာဵ၊

စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵ ြမန်မာနိင
ု ်ငဳေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆု၊

၁၆၄,၆၄၁.၀၀၈

ဌာန
၅
၆

ပိ္ဓေ
ု ဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵ

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ယာဉ်ေမာင်ဵလိုင်စင်၊ လုပ်ငန်ဵ

ဝန်ကကီဵဌာန

လိုင်စင်ဆိုင်ရာ အခေငွမျာဵ၊

စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵ ရုဳဵခွန်နှငဴ် တဳဆိပ်ေခါင်ဵခွန်၊

၁၅၆,၀၀၀.၀၀၀
၈၅,၁၂၈.၇၃၅

ဌာန
၇

ဟိုတယ်နှငဴ်ခရီဵသွာဵလာေရဵ

ခရီဵလှညဴ်လည်ေရဵလိုင်စင်၊

ဟိုတယ်နှငဴ်

ဝန်ကကီဵဌာန

တည်ဵခိုရ ိပ်သာလိုင်စ င်၊ ဧညဴ်လမ်ဵညဃန ်

၆၂၂.၅၄၃

လုပ်ငန်ဵ လိုင်စင်မျာဵအတွက် လိုင်စင်ေ ကဵ၊
၈

စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵ အထူဵကုန်စည်ခွန်၊

၁,၆၉၄,၂၁၀.၉၀၁

ဌာန
၉

စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵ ရတနာခွန်၊

၉၉,၈၇၅.၂၉၂

ဌာန
၂

ဝင်ေငွနှငဴ် ပိုင်ဆိုင်မှုအေပါ် ေောေ်ခဳသညဴ်

၂,၇၅၄,၁၈၉.၂၁၅

အခွန်အေောေ်
၁

စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵ ဝင်ေငွခွန်၊

၂,၇၅၄,၁၈၉.၂၁၅

ဌာန
၃
၁

အေောေ်ခွန်

၅၂၀,၀၀၀.၀၀၀

စီမဳကိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်စက်မငဝန်ကကီဵ အေကာက်ခွန်၊

၅၂၀,၀၀၀.၀၀၀

ဌာန
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အမှတ်

ြပည်ေောင်စုအစိုဵရအဖွ့ဲ ၏

စဉ်

တာဝန်ခဳဝန်ကေီဵဌာနမျာဵ

၄

အေကောင်ဵအရာ
နိုင်ငဳပိုင်သယဳဇာတမျာဵ ေုတ်ယူသုဳဵစွဲမှုအေပါ်

၂၀၂၀ ခန့်မန
ှ ်ဵေြခ
၉၃၁,၈၆၄.၉၆၇

ေောေ်ခဳသညဴ် အခွန်အေောေ်
၁

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵ

ေြမယာေပ္ဒတွင်ေကာက်ခဳသညဴ်အခွန်၊

၂၃.၅၁၆

ဌာန
၂

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ

ေရခွန်၊

၃

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵ

တာတမဳခွန၊်

၁၀၄.၅၈၄
၀.၉၃၅

ဌာန
၄
၅

သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်

သစ်ေတာမျာဵမှ ပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်ယူသညဴ်

ထိန်ဵသိမဵ် ေရဵဝန်ကကီဵဌာန

အတွက် ေကာက်ခဳသညဴ် သစ်ေတာခွန်၊

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ရုဳဵဝန်ကကီဵ

ဓာတ်သတ္ထုပစ္စည်ဵမျာဵထုတ်ယူသညဴ်အတွက်

ဌာန

ေကာက်ခ ဳသညဴ်အ ခွန် (စက်မငကုန် ကမ်ဵ

၅,၉၈၈.၉၉၄
၇၆.၀၅၀

တွင်ဵထွက်နှငဴ်အလှဆင်ေကျာက်မျာဵမပါ)၊
၆

စိ ု က ် ပ ျ ိုဵေရဵ၊

ေမွ ဵ ြမူေရဵနှ င ဴ ် ငါဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အခွန်အခ၊

၂,၆၄၉.၂၈၀

ဆည်ေြမာင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာန
၇

လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာန

ေရနဳန ှ ငဴ် သဘာဝဓာတ်ေငွ့ထုတယ
် ူသညဴ်

၃၃၄,၃၂၁.၁၁၆

အတွက် ေကာက်ခဳသညဴ်အခွန်၊
၈

သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ဓာတ်သတ္ထုခွန်နှင်ဴတင
ွ ်ဵဝခွန်၊

၃၁,၃၆၂.၇၉၆

ထိန်ဵသိမဵ် ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
၉

ပို္ဓေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ေရဵ ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မငလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိုင်
ဝန်ကကီဵဌာန

၅၄၄,၂၅၁.၁၀၀

ြခင်ဵေ ကာငဴ် ေကာက်ခဳသညဴ် အခွန်အခ၊

၁၀ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာန

ေရအာဵအရင်ဵအြမစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ

၁၁,၉၀၅.၃၆၂

ထု တ ် ယ ူ သ ညဴ ် အ တွ က ် အခမဲဴရ ရှိ သညဴ်
ဓာတ်အာဵခ၊
၁၁

စိုက်ပျုဵိ ေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴ်ဆည်ေြမာင်ဵ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်နှငဴ် ေြမရိုင်ဵမျာဵ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်၊
ဝန်ကကီဵဌာန

၁,၁၈၁.၂၃၄

အသုဳ ဵ ြပုခွ င ဴ် ရရှိ သူ မျာဵထဳမှ ေကာက်ခ ဳ
ရရှိသညဴ် အခွန်။
စုစုေပါင်ဵ

၈,၆၁၅,၇၇၇.၂၂၉

